
CheCklist voor aCties die genomen moeten worden vóór het 
voorsChrijven of het toedienen van strattera® 
Patiënt ID        Datum   

 CHECK 
een specialist (pediater, pedopsychiater, psychiater) van de behandeling van adhd heeft de initiële diagnose 
gesteld conform de dsm-iv criteria of de iCd-10.

een nauwkeurige medische anamnese werd uitgevoerd, inclusief:
• Co-medicatie:  
  

 Nota: Atomoxetine moet met voorzichtigheid worden gebruikt in associatie met antihypertensiva of vasoconstrictors, of met bloeddrukverhogende geneesmiddelen (vb salbutamol)

• Familiale anamnese:
  

 Nota : een familiale geschiedenis van plotseling of onverklaarbaar overlijden of kwaadaardige hartritmestoornissen  is een risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen

vroegere of actuele co-morbiditeiten of symptomen:
  

de cardiovasculaire status van de patiënt werd geëvalueerd, inclusief het meten  
van de bloeddruk en de hartslag 
(het wordt aanbevolen om bij kinderen deze metingen vast te leggen op een percentiele grafiek of indien dit niet beschikbaar is, op de tabel in bijlage)

een lichamelijk onderzoek is gebeurd

Opmerkingen :  

  Bijkomende informatie op de keerzijde >

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het genees-
middel STRATTERA®.  Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van STRATTERA® te waarborgen (RMA aangepaste versie 12/2013).



 CHECK 

de evaluatie toont de afwezigheid van ernstige cardiovasculaire of cerebrovasculaire  
aandoeningen aan. 
Ernstige cardiovasculaire aandoeningen kunnen  zijn:
• Ernstige hypertensie
• Hartfalen of  arteriële occlusieve ziekte,
• Angina,
• Hemodynamisch significante aangeboren hartziekte, cardiomyopathieën, myocard infarct, 

potentieel levensbedreigende aritmieën en aandoeningen veroorzaakt door het disfunctioneren van 
ionenkanalen.

Ernstige cerebrovasculaire aandoeningen kunnen zijn:
• Cerebraal aneurysma of cerebrovasculair  accident.

 SlECHtS ééN KiEzEN

de eerste bevindingen van de anamnese en het lichamelijk onderzoek van de patiënt suggereren  
de afwezigheid van enige cardiovasculaire of cerebrovasculaire aandoeningen

of

de eerste bevindingen van de anamnese en het lichamelijk onderzoek van de patiënt suggereren  
de aanwezigheid van een cardiovasculaire of cerebrovasculaire aandoening en een specialist in de cardiologie 
autoriseert de initiatie van een behandeling met Strattera® onder nauw toezicht.

gelieve er voor te zorgen dat elk item geëvalueerd en beantwoord wordt.


